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I Haukvatnet barnehage leker ungene på taket av et hus som er sunket i jorda. Utenfor Brundalen skole er to
svære troll omskapt til stein. På Brattøra kan alle ta plass i en gul undervannsbåt og lytte til lydene fra fjorden.
Ny kunst i Trondheim åpner for opplevelse og aktivitet, undring og tankeflukt.
Trondheim har en av Norges største samlinger av samtidskunst i offentlig rom. En unik utsmykkingsordning i
kommunen har ført til at barnehager, skoler, parker, sykehjem og andre offentlige bygg nå byr på mange
visuelle inntrykk.
Denne boka er en guide til ny kunst i offentlig regi i perioden 2010-2016.
Med informative tekster på norsk og engelsk og flotte bilder presenteres de ulike prosjektene, og praktiske
kart gjør det lett å finne fram hvis du ønsker å oppleve kunsten på nært hold.

Norsk og engelsk tekst.
Om billedkunstner Sara Tanderø. www.saratandero.
com. Billedkunstner Sara Tanderø jobber med kamerabasert kunst, illustrasjon og video og er utdannet fra. Bli
med og lag sporveiskunst sammen med Barnekunstmuseet, Sporveien Oslo og gatekunstner Eric Ness
Christiansen på Miniøya! I fjor var Sporveiskunst på Miniøya. Farge og inspirasjon.
La deg inspirere! Det at farger spiller en viktig rolle i hverdagen vet vi i Jotun mye om, derfor er vår viktigste
oppgave å finne. Med vårsola våkner den sultne sukkermauren fra vinterdvalen. Mange bor i gulvet på bad og
i kjellere. Av:.
som ligner på min metode. Den består i å grave en to fot (65 cm) bred grøft i midten av et fire fot (130 cm)
bredt bed og fylle grøften med råtnende halm. Det er ikke nødvendig med billett til omvisning på Oscarshall
for å avlegge gallerikafeen et besøk. Parken rundt lystslottet er åpen for publikum i slottets. Vellykket Lille
17.mai i min Barnehage idag fredag 16.mai! De største sang for de fremmøtte, så en runde i tog i nærmiljø,
deretter kafe og leker i barnehagen. For en som aldri har sett bilder av nordlys eller opplevd nordlys, kan det
være vanskelig å forestille seg hva dette er.
Gi en beskrivelse av hvordan nordlys kan se ut. Du trenger: 1 stk engangsskje 2 stk hvite kaffefilter Saks
Tusjer Se veiledning helt nederst under bildene. Slik gjør du: Tegn ansiktstrekk på undersiden av skjeen.
Byens barn verner humla Lokale nyheter Moss har en humleplan og ønsker å gi det viktige insektet boltreplass
og bedre livsvilkår.

